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Atendendo as alterações do regulamento desportivo nacional,  que entram em vigor
para a campanha desportiva 2016,  somos a informar e chamar a atenção para uma
leitura atenta e cuidadosa do mesmo no site da FPC e das circulares emanadas por
esta associação que irão ressaltar algumas dessas alterações.

Assim, cada amador poderá ter mais que uma licença desportiva conforme R.D.N. e
recensear pombos em cada uma delas, podendo inscrever o máximo de 25 pombos
por cada equipa para os campeonatos de columbófilo (equipa A, equipa B e Yearlings)
e em coletividades de diferentes zonas.

No campeonato de fundo é o máximo de 15 pombos por cada equipa no entanto só
pode  optar  por  uma  coletividade  do  distrito  tendo  obrigatóriamente  que  ser  a
coletividade  de  encestamento.  (  a  designar  no  impresso   ANEXO  A),  para  o
campeonato distrital de fundo. No caso do columbófilo querer constar noutra zona no
campeonato columbofilo fundo tera de encestar equipas diferentes. 
Também podem enviar extras até ao limite de 130 pombos contando apenas para o
Campeonato do Pombo Ás de Fundo

Os  columbofilos  com  pombal  em  freguesias  localizadas  na  fronteira  entre
distritos poderão optar por concorrer em coletividades do distrito vizinho desde
que a coletividade mais perto do seu pombal seja do distrito vizinho.

As grades para a campanha desportiva 2016 terão uma quota de requisição de
100,00€ cada.
O limite máximo de pombos por grade é de 30.

A requisição tem de ser efetuada até 1 de Dezembro 2015 (terça-Feira), em conjunto
com o pagamento de 50% do valor total.

ANEXO A : este anexo é facultado pela associação já com alguns dados preenchidos,
devendo  cada  sociedade  cortar  ou  acrescentar  os  amadores  que  contam  para  a
campanha de 2016, respetiva inscrição de pombos para cada um dos campeonatos.
Assim como designar os amadores que contam no campeonato distrital de fundo.
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Cada amador só pode inscrever na Equipa B, Yearlings e Extras depois de inscrever
uma Equipa A de 25 pombos, na mesma coletividade.
O número de pombos inscritos na equipa B e Yearlings não pode ser superior a 25
pombos, nos extras até ao limite de 130.

TODOS OS POMBOS CONTAM PARA O CAMPEONATO DO POMBO ÀS, no entanto  todos
tem de ser passados na base e nos aparelhos manuais  tem de levar anilha de borracha.

Chamamos a atenção para as seguintes alteração emanadas pela F.P.C.

 A integração de pombos e columbofilos nos programas de classificação só será
permitida através da exportação dos dados pela FPC.

 As coletividades que não liquidarem as quotas e seguros até 31 de Dezembro
2015, não terão os seus dados de recenseamento validados, ficando impedidos
de participar na campanha de 2016, até regularização da divida.

Anilhas oficias 2016 com preços diferentes mediante a data de requisição

 Até 15 de Dezembro 2015 a coletividade paga na associação 0,37€/cada 
 Entre 16/12/2015 e 29/04/2016 é 0,41€/cada
 A partir de 2/05/2016 é 0,46€/cada

Anilhas de borracha é de 63€/milheiro

Coordenadas 2016
“A  F.P.C.  entendeu,  assim,  que  deveria  chamar  a  si  a  responsabilidade  de  um
levantamento nacional das coordenadas. Neste contexto decidiu entregar tal tarefa a
uma equipa coordenada pela empresa Duodata.Net-Tecnologia  de Informação Lda.
Solicita-se,  desta  forma,  a  melhor  colaboração  dos  columbófilos,  coletividades  e
associações com os técnicos da Duodata ou a quem por eles for mandatado para este
serviço. Com os atuais meios tecnológicos é possível verificar e comparar no terreno as
coordenadas e o sítio exato onde o pombal efetivamente se encontra. Deste modo,
cada um dos columbófilos pode verificar com os seus próprios olhos e validar a sua
coordenada.  Após  o  levantamento  das  coordenadas  será  disponibilizado  a  cada
coletividade imagens referentes à localização dos pombais dos seus associados para
validação  final  do  processo.  As coletividades deverão notificar  a  FPC de todas as
situações que abranjam columbófilos que tenham mudado o local do seu pombal em
relação à época desportiva anterior. “

                    A Direção                                                   C.Desportivo
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